
                                                                                                                  

T:   + 421 56 68 64191                     Bankové spojenie:   Prima  banka a.s. 

M:  + 421 917 793 302                    Č. ú.:  4204223001/5600 

E: gabriela.ivanova@msumi.sk                IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 

W: www.michalovce.sk 

 

 

 

 

 
 
 
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
 
IČO:  00325490  

DIČ:  2020739039 

V   Ý   Z   V  A   
 na predkladanie ponuky   

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou) 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na uskutočnenie archeologického výskumu stavby 

s názvom: 

 
Obnova historického parku v Michalovciach – kerta  Sztarayovcov 

__________________________________________________________________________________ 
 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

     Názov organizácie:                  Mesto  Michalovce  
     Štatutárny orgán:                     Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
     IČO:                                          00325 490 
     Adresa organizácie:                 Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
     Internetová adresa  
     organizácie (URL):                   www.michalovce.sk; 
     Kontaktná osoba:                     Ing. Gabriela Ivanová,      
     Telefón:                                    056 / 6864 191 
     Fax:                                          056 / 6443520 
     E-mail:                                      gabriela.ivanova@msumi.sk;,  
 
 
CPV: 71351914-3 Archeologické služby 
 
Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

Miesto dodania predmetu zákazky:   Michalovce  - Kostolné námestie 

 

 

Popis zákazky:  
 
Predmetom výzvy je realizácia archeologického výskumu v rámci stavby Obnova historického 

parku v Michalovciach – kerta  Sztarayovcov  v zmysle priloženého záväzného stanoviska č. KPUKE 

– 2014/7385-02/20873/SO,PS  Krajského  pamiatkového úradu v Košiciach  zo dňa 2.4.2014, ktoré 

je prílohou výzvy. 

 

 

http://www.michalovce.sk/
mailto:gabriela.ivanova@msumi.sk
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Termín poskytnutia služby: 

Začiatok:   deň po  nadobudnutí  právoplatnosti zmluvy 

Ukončenie: - Ukončenie archeologického prieskumu : 30.12.2021 

- Dodanie dokumentácie archeologického výskumu odsúhlasenej 

                   Ministerstvom kultúry SR        30.4.2022 

 

-  Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:   

a) dňa  3.8.2021  do 13.00 hod.  

b) osobne u kontaktnej osoby na adrese verejného obstarávateľa, e-mailom na adresu kontaktnej   
             osoby  

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  
 

c) Obsah cenovej ponuky :    

Cena obsahuje náklady na :  

- zistenie a interpretáciu stratigrafie terénu 

- zachytenie nálezov, súvisiacich  s historickým osídlením jadra mesta 

- zachytenie a identifikáciu a interpretáciu doteraz neznámych  archeologických nálezov 

- vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu podľa čl. 15 záväzného stanoviska KPÚ Košice 

 . 

 

Kritérium  na hodnotenie ponúk:  

Uchádzač  predloží  predpokladanú  aj ponukovú cenu.  

                   1.  Cena    s DPH                                                                    100 %  

V prípade, že uchádzač nie je platcom  DPH, upozorní obstarávateľa na túto skutočnosť. 

 

Podmienky financovania: Poskytujúcemu  sa  neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 

financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Súčasťou predloženej poslednej platby musí byť 

vyhotovená a Ministerstvom kultúry SR odsúhlasená dokumentácia archeologického výskumu . 

 

Doplňujúce informácie:   

     Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení zmluvy,   

vrátane nákladov na spracovanie dokumentácie z archeologického výskumu a jej odsúhlasenia 

Ministerstvom kultúry SR. 

 

PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ  POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO  VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

PODĽA § 32  ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 



                                                                                                                  

T:   + 421 56 68 64191                     Bankové spojenie:   Prima  banka a.s. 

M:  + 421 917 793 302                    Č. ú.:  4204223001/5600 

E: gabriela.ivanova@msumi.sk                IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 

W: www.michalovce.sk 

 

 

 

 

 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). 

Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu podľa    § 32 ods. 2 písm. e) a f) 

zákona o verejnom obstarávaní.  

§32 ods. 2 písm. e) – doloženým dokladom o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky resp. uviesť link, na ktorom je verejný 

obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy  

§ 32 ods. 2 písm. f) -  doloženým čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu   

Všetky doklady verejný obstarávateľ požaduje predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej 

fotokópii. 

  

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa §37 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Odôvodnenie: Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia je daná ustanovením § 32 zákona o 

verejnom obstarávaní. 

Ostatné:   : 

   - Spoločnosť musí mať min. 2 pracovníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou na realizáciu 

archeologického výskumu s osvedčením vydaným Ministerstvom kultúry SR- preložiť do 

ponuky. 

- Zmluvu o dielo predloží úspešný uchádzač.  

 

        

V Michalovciach, dňa  30.7,2021 

                           Viliam Zahorčák 

                       v.r.     primátor mesta 


